
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kirkjugarðasamband Íslands 
 

 

Maí 2016 
 

Ársskýrsla og reikningur   

2015 

 

                Aðalfundarfulltrúar KGSÍ á Hótel Natura, laugardaginn 8. maí 2015. 



 
2 

 

 
 

Efnisyfirlit: 

 

 
Skýrsla stjórnar KGSÍ  ............................................................ bls. 3 - 15 

Dagskrá aðalfundar á Siglufirði 28. maí 2016  ...................... bls. 16 

 

Fjárhagsáætlun KGSÍ 2016  ................................................... bls. 17 

 

Uppgjör 2015 frá Fjársýslu ríkisins  ....................................... bls. 18  

 

Bréf frá formanni KGSÍ til innanríkisráðherra  ...................... bls. 19 – 20 

 

Bréf frá kirkjugarðaráði til formanns KGSÍ  .......................... bls. 21 

 

Bréf frá formanni KGSÍ til skrifst.stj. innanr.r.n.  .................. bls. 22 – 23 

 

Ársreikningur KGSÍ og In Memoriam ehf 2015  ................... bls. 24 

(sjá efnisyfirlit þar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

Ársskýrsla KGSÍ 2015 
 

1. Framlag til kirkjugarða landsins árið 2015 

Framlag ríkisins til kirkjugarða landsins fyrir árið 2015 var kr. 997.600.000. Vegna erfiðrar stöðu 

ríkisfjármála hefur framlagið verið skert á árabilinu 2009 til 2015. Einingaverð umhirðu og grafartöku 

hefur af þeim sökum lækkað gríðarlega frá 2009 miðað við hækkun kaupgjalds og verðlags.  Þegar líða 

tók á árið 2015 kom „rautt flagg“ frá ráðherranefnd þeirri sem var að rannsaka fjárhag kirkjugarða.  Í 

ljós kom að reiknivilla sem gerð var 2009 hafði á árunum 2009-2015 haft af kirkjugörðum 133 m.kr.  

Þessi upphæð var sett inn í fjáraukalög og var laust eftir áramótin 2015 og 2016 greidd til kirkjugarða 

landsins og bókfærist sú upphæð sem óreglulegar tekjur með árinu 2015. 

Ríkisframlagið 2015 var 997.600.000 og er skiptingin þessi: 

Kirkjugarðasjóður ............................... kr.   84.796.000  

Umhirðusjóður  ................................... kr. 689.908.724 

Grafarsjóður  ....................................... kr. 186.458.755 

Bálstofan í Fossvogi  ........................... kr.   36.436.521 

Samtals framlag 2015  ....................... kr. 997.600.000 

Framlag ríkisins árið 2014 var með framlagi í kirkjugarðasjóð kr. 960.300.000 og var hækkunin 3,88% 

milli áranna 2014 og 2015. Stærstur hluti gjalda hjá kirkjugörðum er launakostnaður (um 70% hjá 

stærri görðunum). Á sama tíma hækkaði launavísitalan um 7,13%1. Samningurinn milli ríkisins og 

kirkjugarðaráðs frá 2005 gerir ráð fyrir hækkun einingaverða (umhirðugjald, greftrunargjald og 

bálstofa) með þeim hætti að stækkun grafarsvæða og aukinn fjöldi jarðsetninga hækka framlagið 

umfram verðlagsbreytingar (almenn þróun verðlags og launa). Þó að einingaverðin hafi nú verið að 

hækka á milli ára eru þau enn skert vegna „hagræðingarkröfu“ ríkisstjórnarinnar og framlögin lækkuðu 

á árunum þar á undan og hefur sú skerðing ríkisins ekki verið leiðrétt og er varanleg. Þess vegna þarf 

að endursemja um framlag til kirkjugarða.   

Í töflunni hér fyrir neðan kemur fram hver þróun eininga-

verðs hefur verið frá árinu 2008 til 2015 á móti hækkun 

byggingarvísitölu. Stjórn KGSÍ spyr: Hvernig á að vera 

hægt að veita lögbundna þjónustu eftir að slíkt misgengi 

hefur átt sér stað? 

 
Breyting á framlagi til kirkjugarða og breyting bygg.v.t.  frá 2005-2015 

2008 2015 Hækkun % 

    

Einingakostnaður umhirðu (kr/m²) 543 kr 579 kr 6,63 

Einingakostnaður vegna grafartöku (kr/kistugröf) 96.829 kr 103.401 kr 6,79 

Einingakostnaður vegna líkbrennslu 61.535 kr 65.712 kr 6,79 

Byggingarvísitala (424,7 stig í júní 2008 og 617,3 í júní 2015) 424,7 617,3 45,35 

                                                      
1 Launavísitalan var 482,7 stig í júní 2014 og 517,1 stig í júní 2015. 
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Fjáraukalög 2015 – leiðrétting á reiknivillu frá 2009 

Reiknivillan dreifist á 7 ár og er vægi hennar mismikið, allt frá 2,1 m.kr. 2009 til 33,9 m.kr. 20152: 

               2009  2010     2011          2012             2013            2014        2015 

 

Upphæðin kemur öll til greiðslu 2015 og raskar þar af leiðandi tekjum kirkjugarða það árið.  Ef upp-

hæðinni er jafnað á árin 7, er meðaltal endurgreiðsla 19 m.kr. til allra garða landsins.  Þessi leiðrétting, 

þó að kærkomin hafi verið, breytir litlu um rekstrarskilyrði kirkjugarða þessi ár.  Fjáraukalögin 2015 

voru annars vegar leiðrétting á villu í reiknilikani fjármálaráðuneytis og hins vegar óútskýrð millifærsla 

að upphæð 12,9 m.kr.  Frá fyrra ári (2014) var flutt mínustala að upph. kr. 499.998.  

Viðskiptareikningur við ríkissjóð árið 2015 heimilaði fjárhæð að upphæð 1.143.000.002 kr. (sjá 

fylgiskjal frá Fjársýslu ríkisins aftan við skýrsluna).  Áður voru greiddar 997.600.000 kr. og voru 

eftirstöðvar um áramótin því 145.400.002 kr. og var þeim skipt þannig: 

 

2. Hlutverk KGSÍ við útreikninga á framlagi ríkisins til kirkjugarða 

Tekjur kirkjugarða byggjast að verulegu leyti á framlagi ríkisins og hér að neðan er því lýst með hvaða 

hætti þessar tekjur rata til kirkjugarða landsins og presta sem fá greitt fyrir þjónustu við útfarir: 

1. Fjármálaráðuneyti gefur KGSÍ upp endanlegt framlag ríkisins til kirkjugarðamála á komandi ári 

þegar sú tala liggur fyrir í fjárlögum (desember).  

2. KGSÍ lætur reikna út greftrunargjald og umhirðugjald og miðar við framlag ríkisins. Stjórn KGSÍ 

leggur síðan til við kirkjugarðaráð hversu há einingaverðin geti verið. Greftrunargjaldið er síðan 

endanlega ákveðið af kirkjugarðaráði í upphafi hvers árs og fer það eftir því hvar kirkjugarðurinn 

                                                      
2 Tekið upp úr skýrslu nefndar sem fjallaði um fjármál kirkjugarða og skilaði af sér í mars sl. 
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er staðsettur. Á heimasíðunni www.gardur.is/2016  má finna í hvaða flokki viðkomandi 

kirkjugarður er á yfirstandandi ári og hvað hann fær fyrir grafartöku. Greftrunargjald er greitt eftir 

að viðkomandi kirkjugarðsstjórn eða fulltrúi hennar hefur fyllt út jarðsetningarskýrslu á vefnum 

gardur.is og viðkomandi prestur hefur fyllt út dánarskýrslu. Umhirðugjald er greitt eftir stærð og 

staðsetningu grafarsvæða. 

3. KGSÍ útbýr mánaðarlega skiptingu á fjárhæðinni, þ.e.a.s. hvað hver fær mánaðarlega á greiðsluári:  

a) Kirkjugarðasjóður fær 8,5% af heildarframlagi beint frá Fjársýslu ríkisins. 

b) Greftrunarsjóður v/greftrana. 

c) Umhirðugjald til kirkjugarða landsins. 

d) Framlag til bálstofu í Fossvogi. 

4. Fjársýsla ríkisins sendir framlag ríkisins inn á bankareikninga KGSÍ 15. hvers mánaðar.  

5. KGSÍ greiðir 15. hvers mánaðar:  

a)  umhirðugjaldið inn á reikninga kirkjugarða,  

b) greftrunargjaldið til þeirra kirkjugarða sem senda inn jarðsetningarskýrslur á gard.is í 

mánuðinum á undan og þóknun til presta fyrir þjónustu við útfarir, 

c) inn á reikning bálstofunnar í Reykjavík. 

Eins og áður sagði hefur einingaverðið ekki fylgt þróun kaupgjalds og verðlags á undanförnum árum 

og er nú svo komið að erfitt er fyrir kirkjugarða að greiða greftrunarkostnað og kostnað vegna 

prestsþjónustu við útfarir sem hefur hækkað langt umfram verðlag á síðustu tveimur árum (sjá síðar). 

3. KGSÍ annast mörg föst verkefni  

Frá árinu 2005 hefur KGSÍ séð um að reikna út og útdeila framlagi ríkisins til kirkjugarða landsins. 

Fyrstu þrjú árin komu greiðslurnar frá Fjársýslu ríkisins (umhirðan) og frá Kirkjugarðasjóði (greftranir) 

en frá 2008 hefur KGSÍ alfarið séð um þessi peningamál, þ.e.a.s. bæði útreikninga og greiðslu þess 

fjármagns sem ákveðið er á fjárlögum hverju sinni.  Kirkjugarðaráð er síðan sá aðili sem ákveður 

endanlega hvernig skipting skal vera. 

Frá ársbyrjun 2012 hefur KGSÍ enn aukið þjónustu við kirkjugarða og presta landsins með því að sjá 

um greiðslur til presta vegna þjónustu þeirra við útfarir. Það fyrirkomulag sem áður var við lýði var 

með þeim hætti að sá kirkjugarður sem grafið var í greiddi presti fyrir þjónustu við útfarir eftir að 

viðkomandi prestur hafði sent reikning til kirkjugarðsins. Nýja fyrirkomulagið hefur stóraukið 

skýrsluskil, bæði frá prestum og kirkjugörðum og hafa allar væntingar stjórnar KGSÍ um ágæti þess 

gengið eftir. Í ársskýrslu KGSÍ 2012 er nánar sagt frá þessu verkefni sambandsins og má fletta 

skýrslunni upp á slóðinni www.kgsi.is og þar undir aðalfundir. 

http://www.gardur.is/2016
http://www.kgsi.is/
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Þóknun til presta fyrir þjónustu við útfarir hefur hækkað um 70% á tæplega tveimur árum, 

ekki hefur komið króna á móti frá ríkinu. 

 

Taxti presta fyrir þjónustu við útfarir hefur hækkað um 70% á tæpum tveimur árum. Þóknun presta er greidd af 

svokölluðu greftrunarframlagi frá ríkinu. Nú er svo komið að stórir kirkjugarðar í þéttbýli fá ekki nema brotabrot 

af greftrunarframlaginu sem ríkið greiðir. Eftir síðustu taxtahækkun, sem var 25% þann 17. desember sl., er 

framlagið kr. 42.757 og af því þurfa kirkjugarðar að greiða prestum fyrir hverja duftgröf eftirtaldar upphæðir: 

Kistulagningarbæn + akstur kr. 8.467, útför + akstur kr. 24.549, jarðsetning duftkers + akstur kr. 8.467. Samtals 

kr. 41.483. Viðkomandi kirkjugarður fær kr. 1.274 með hverri duftgröf miðað við þjónustu eins og að framan 

greinir. Kirkjugarðar landsins fá ekkert enn frá ríkinu til að mæta þessum aukagreiðslum þrátt fyrir margítrekaðar 

kvartanir. 

Ljóst má vera að hér þarf að grípa hratt inn í. Upp kemur sú staða hjá kirkjugörðum að ekki verður 

hægt að fá verktaka til að taka grafir og senn líður að því að aðstandendur verði sjálfir að taka grafir til 

að jarðsetja ástvini sína. Þeir sem enn fást til þess að taka grafir gera það langt undir taxta. Ráðamenn 

verða að skynja alvöru þessa máls og þeir sem stóðu að þessum samningum í innanríkisráðuneytinu 

verða að axla þá ábyrgð sem störfum þeirra fylgir. Kirkjugarðar hafa ekki fengið eina krónu á móti 

þessum kostnaði. Þetta bætist við þann vanda sem fyrir er. Í fylgiskjölum aftan við skýrsluna má sjá 

bréfaskriftir milli KGSÍ og innanríkisráðuneytisins um þetta mál.  Ráðuneytisstjóri og skrifstofustjóri 

sem undirritað bréfið f.h. ráðherra sýna þessu tiltekna málefni, þ.e. hækkun taxta langt umfram 

verðlagsþróun, lítinn skilning (sjá bréf á bls. 19 – 23). 

Tekið skal fram að stjórn KGSÍ hefur ekki skoðun á því hvort hækkunin til presta sé of mikil út af fyrir 

sig, heldur er það gagnrýnt að innanríkisráðuneytið semji við presta um slíka hækkun án þess að 

mótframlag hafi verið greitt til kirkjugarða3.  

4. Aðalfundur 2015  

Tuttugasti aðalfundur KGSÍ var haldinn á Hótel Natura í Reykjavík dagana 8. - 10. maí 2015.  Í 

tengslum við aðal- og afmælisfundinn var haldið málþing á Hótel Natura kl. 13:00 föstudaginn 8. maí. 

Umfjöllunarefnið var umhirða og viðhald í kirkjugörðum. Norski landslagsarkitektinn Helge 

Klingberg var gestur fundarins.  Eftir málþingið var haldin véla- og tækjasýning frá kl. 16-18 á planinu 

framan við verkstæðið og vélageymslurnar í Fossvogi. Sjálfur aðalfundurinn hófst síðan kl. 09:00 á 

laugardagsmorgun 9. maí og stóð til kl. 15:00.  Aðalefni fundarins var erindi sem Helge Klingberg 

hélt. Fyrirlesturinn fjallaði um skipulag kirkjugarðamála í Noregi. Eftir aðalfundinn var farin 

skoðunarferð innan höfuðborgarsvæðisins í boði KGRP. Hvalasafnið var skoðað og þar voru fram 

bornar veitingar. Á leiðinni til baka í Fossvog voru duftreitirnir á Sóllandi við Öskjuhlíð skoðaðir.  

Um kvöldið snæddu aðalfundarfulltrúar og makar þeirra saman kvöldverð á Hótel Natura.   

                                                      
3 Framlag ríkisins hækkar á milli ára um tæp 4%.  Hækkun umfram það hefði átt að bæta kirkjugörðum upp. 
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Á sunnudagsmorgni kl. 10:00 var afmælisfundinum slitið í Fossvogskirkju. Sr. Gísli Jónasson, 

prófastur í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, stýrði athöfninni.  Hér fyrir neðan má sjá myndir frá 

aðalfundi KGSÍ í Reykjavík.  Sjá fleiri myndir af aðalfundi 2015: https://www.gardur.is/kgsi.php 

   

 

Næsti aðalfundur verður haldinn á Siglufirði 28. maí nk. 

Næsti aðalfundur verður haldinn á Hótel Sigló laugardaginn 28. maí næstkomandi.  Þegar þessar línur 

eru ritaðar, þ.e. um miðjan maí, hefur verið lokað fyrir innritun á hótel og gistihús.  Þau 40 herbergi 

sem pöntuð voru fengust þrátt fyrir erfiðleika hjá Hótel Sigló að standa við eins árs gamla bókun KGSÍ.  

Hluti af gestunum fékk inni á gistiheimilinu Siglunesi. Rúmlega 90 manns hafa skráð sig á aðalfundinn, 

þar af yfir 50 á fundinn.   

 

Stjórn og formaður 

Stjórn og varastjórn gáfu áfram kost á sér. Á aðalfundinum á Hótel Natura voru endurkosnir í stjórn 

Guðmundur Rafn Sigurðsson framkv.stj. kirkjugarðaráðs, Smári Sigurðsson framkvæmdastjóri 

Kirkjugarða Akureyrar og Þórsteinn Ragnarsson forstjóri Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma, sem 

kosinn var formaður. Í varastjórn voru endurkosin Indriði Valdimarsson frá Akranesi og Þórunn 

Ragnarsdóttir frá Árbæjarkirkjugarði í Holtum. Varamenn voru boðaðir á marga stjórnarfundi þó að 

ekki væri um forföll aðalmanna að ræða. Þjóðbjörn Hannesson, Akranesi, og Sveinn Valdimarsson, 

Keflavík, voru kjörnir skoðunarmenn reikninga. Öllu þessu fólki voru á aðalfundinum færðar bestu 

þakkir fyrir vel unnin störf.   

Á milli aðalfunda 2015 og 2016 voru haldnir tólf stjórnarfundir auk margra óformlegra funda í síma 

og á netinu.  Fundirnir voru allir haldnir í Reykjavík, nema einn sem haldinn var á Akureyri. Varamenn 

voru með á fundum þegar stærri mál voru rædd. 

5. Sameining kirkjugarðastjórna  

Áhugi fyrir sameiningu er fyrir hendi hjá mörgum sóknarnefndum en það er eins og beðið sé eftir 

einhverjum leiðbeinandi reglum eða reglugerð um sameininguna. Allt hefur sinn tíma og það er skoðun 

https://www.gardur.is/kgsi.php
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stjórnar KGSÍ að með lagafrumvarpinu sem að líkindum verður lagt fyrir þingið innan tíðar verði hægt 

að setja inn skýrara ákvæði um sameiningu við viss skilyrði öllum til hagsbótar. Nefnd sú sem skilaði 

af sér í mars sl. og fjallaði m.a. um tillögur að lagabreytingum telur að setja þurfi skýrara ákvæði um 

sameiningu kirkjugarðsstjórna í lögin og gefa eðlilega aðlögun að þeim breytingum. 

6. Allar peningafærslur til kirkjugarða og presta á gardur.is 

Í lok árs 2009 var sett upp ársyfirlit fyrir kirkjugarða á slóð tengdri gardur.is. Yfirlitið virkar með þeim 

hætti að þær greiðslur sem berast frá ríkinu eru færðar á tekjuliði garðanna. Á þessari slóð er hægt að 

sjá frá mánuði til mánaðar framlag ríkisins á hverju ári. Einnig er hægt að sjá nöfn þeirra sem jarðsettir 

eru í viðkomandi garði og greiðslur vegna grafartöku og til presta. Þarna er kominn vísir að 

bókhaldskerfi fyrir minni garða. Bæta þarf inn nokkrum liðum og hafa verið haldnir fundir með 

Ríkisendurskoðun í því sambandi. Samskonar greiðsluyfirlit er inni á vinnusvæði presta og geta þeir 

flett þar upp þeim útförum sem þeir hafa annast og hafa komið til greiðslu frá KGSÍ. 

7. Ráðherraskipuð nefnd var að störfum allt árið 2015  
 

Í júlí 2014 skipaði þáverandi innanríkisráðherra nefnd til að fara yfir fjármál kirkjugarða og fleira tengt 

málaflokknum, t.d. lagafrumvarpið. Skýrsla Haraldar L Haraldssonar var kveikjan að þessari nefndar-

skipan og óskaði kirkjugarðaráð eftir skipan hennar. Í nefndinni eru þrír aðilar, formaður nefndarinnar 

er frá innanríkisráðuneyti, hinir tveir eru annars vegar frá fjármálaráðuneyti og hins vegar frá kirkju-

garðaráði.  Því er ekki að leyna að nefndarstarfið hefur dregist úr hömlu og er það bagalegt því vissulega 

munu hæg vinnubrögð ekki koma sér vel fyrir kirkjugarða þegar litið er til þeirra vandræða sem þeir 

eru í. Í lok mars sl. skilaði nefndin af sér með skýrslu sem verður til umfjöllunar hér á eftir.  Á 

undanförnum 20 árum hafa fjármál kirkjugarða verið rannsökuð í bak og fyrir4. Vönduð samhljóma 

gögn hlaðast upp í innanríkisráðuneytinu sem sýna að kirkjugarðar hafa ekki verið meðhöndlaðir af 

sanngirni. Vera kann að skeytingarleysi ráðamanna gagnvart þessari samfélagsþjónustu víki fyrir 

raunhæfum aðgerðum þegar þeir lesa nýju skýrsluna yfir (?).  Reyndar er ekkert nýtt í skýrslunni heldur 

er þar staðfest það sem fyrri rannsóknir og skýrslur hafa sýnt fram á, þ.e. að framlag ríkisins hefur frá 

2009 ekki nægt til að kirkjugarðar hafi getað uppfyllt lögboðnar skyldur sínar. Við þurfum ekki fleiri 

nefndir og ekki fleiri skýrslur, við Íslendingar þurfum ábyrga, óhrædda og heiðarlega embættismenn í 

stjórnunarstöður þar sem þessi mál eru rædd og ákvarðanir teknar.  

 

                                                      
4 Sjá slóðina www.gardur.is/skyrslur                                                                                      Myndir úr Fossvogi.                    

http://www.gardur.is/skyrslur
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Ekki var annað að heyra en að viðmælendur í ráðuneytinu væru skilningsríkir og þeir væru sammála 

um að nú væri rétti tíminn til að bretta upp ermar og koma fjármálum kirkjugarða á svipaðan grunn og 

við gerð samkomulagsins 2005 en sá grunnur hefur rýrnað um 40% til ársins 2015.  Það eru aðallega 

tveir þættir sem skýrslan nefnir og þýðingarmikið er að nái fram að ganga: 

 

1. Endurskoða samkomulagið frá 2005 og gera það gegnsærra. 
2. Koma lagafrumvarpinu um breytingar á lögum um kirkjugarða fyrir þingið sem fyrst. 

Hér er minnisblaðið frá biskupi Íslands og kirkjugarðaráði sem afhent var á fundinum í innanríkis-

ráðuneyti í byrjun maí sl., ásamt tillögum ráðsins um næstu skref.  Þar á eftir má sjá svar innanríkisráðu-

neytis sem er jákvætt og lofar það góðu. 

 

Skýrslan um „Endurskoðun kirkjugarðasamkomulags“ var 

undirrituð í marslok 2016 og tilheyrir því frekar því ári en 

árinu 2015 sem hér er verið að fjalla um. En efni hennar 

var í vinnslu allt árið 2015 og er því ekki úr vegi að gera 

grein fyrir henni hér. Helstu niðurstöður skýrslunnar voru 

teknar saman á fundi kirkjugarðaráðs og biskups Íslands 

áður en farið var á fund embættismanna í innanríkisráðu-

neyti 2. maí sl. til að ræða skýrsluna og innihald hennar.  

Biskup afhenti í lok fundar niðurstöður kirkjugarðaráðs og 

tillögur að næstu skrefum til að koma málefnum kirkju-

garða á réttan kjöl.   
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Í svarbréfi innanríkisráðuneytis sem birt er á næstu síðu kveður við nýjan tón og fagnar stjórn 

Kirkjugarðasambands Íslands jákvæðu bréfi ráðuneytisins.  Það sem skiptir mestu máli í bréfinu kemur 

fram í þessum tveimur römmum: 
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8. Legstaðaskráin Garður 

 

Hin miðlæga legstaðaskrá Garður er í umsjón og eigu Kirkjugarðasambands Íslands. Eitt af 

meginmarkmiðunum með stofnun hennar er að skapa al-

menningi aðgang að upplýsingum um legstað látinna manna á 

Íslandi og jafnframt að veita upplýsingar um viðkomandi 

kirkjugarða, þ.m.t. kort, texta, myndir og teikningar. Þetta 

markmið hefur náðst að hluta og er heimasíðan mikið notuð, flettingar eru að jafnaði um 1.700 á 

sólarhring. Segja má að þetta sé nýting legstaðaskrárinnar „út á við“ en nýting hennar „inn á við“ er 

ekki síður þýðingarmikil. Í tengslum við Garð hafa verið útbúin ýmis hliðarforrit sem stjórna hinum 

ýmsu verkþáttum, s.s. skráningarkefri í líkhúsi, bókunarkerfi, verkbeiðnakerfi, greiðslukerfi presta og 

kirkjugarða o.fl. Þessi kerfi standa öllum kirkjugörðum opin og er auðvelt fyrir kirkjugarðastjórnir að 

velja það sem hentugt þykir miðað við umfang starfseminnar.   

 

Margir kirkjugarðar hafa nú þegar verið mældir inn með GPS-tækni og hafa kortin verið sett jafnóðum 

inn á vefinn. Áfram er unnið við að tengja þessi kort við Garð og er það gert í samvinnu við fyrirtækið 

Ísgraf ehf sem sérhæfir sig í kortagerð út frá loftmyndum. Kirkjugarðaráð og KGRP gerðu á árinu 2012 

samning við Ísgraf ehf um frekari þróun þessarar tækni. Áformað er að þeir sem skoða kirkjugarða og 

legstæði í framtíðinni geti nálgast viðkomandi kirkjugarð út frá loftmynd af því landsvæði sem 

garðurinn er hluti af og hægt verði að smella á hvaða leiðisnúmer sem er og fá upplýsingar um hver 

liggur þar undir. Þessi samtenging eykur öryggi og auðveldar starfsfólki kirkjugarða úthlutun grafa.   

Inn í nýja kerfið eru komnir um 40 kirkjugarðar. Agnúar sem upp hafa komið hafa jafn óðum verðið 

sniðnir af og er kerfið farið að ganga nokkuð vel. Þetta kerfi byggir m.a. á að garðarnir séu skipulagðir 

og ný grafarstæði sett á kortið og gefin númer.  Heimamenn þurfa sjálfir að skrá nýjar jarðsetningar 

með því númeri sem grafarstæðið er búið að fá fyrirfram á kortinu því annars virkar nýja kerfið ekki. 

Ef ekkert númer er gefið uppfærist kortið ekki og eins ef gefið er upp númer sem ekki er í samræmi 

við skipulag kortsins þá getur það birst á rangri gröf.  Mikilvægt er að þeir sem taka við 

legstaðaskráningu tileinki sér þessi vinnubrögð. 

 

Þess má geta hér að KGRP hafa tekið Garð í notkun sem framtíðarlegstaðaskrá fyrir starfsemina og 

einnig sem bókunartæki fyrir útfararstofur á höfuðborgarsvæðinu og skráningarkerfi í líkhúsinu í 

Fossvogi. Það gefur auga leið að mikill sparnaður er í því fólginn að kirkjugarðar landsins noti miðlægu 

skrána Garð. Sú þróunarvinna sem unnin hefur verið stendur öllum kirkjugörðum landsins til boða án 

endurgjalds. Þá vinnu hafa KGRP og Kirkjugarðasjóður kostað. Ljóst er að þessi útvíkkaða notkun á 

vefsíðunni hentar best stærstu kirkjugörðum landsins.   

 

Stjórn KGSÍ hefur ákveðið að færa enn út kvíarnar í tölvumálum og láta gera forrit (app) fyrir 

snjallsíma og spjaldtölvur.  Á síðasta ári var farið yfir öll kerfin sem Garður er samansettur af og voru 
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þau uppfærð til að tryggja öryggi gagna. Það var forsenda fyrir app-verkefninu sem kynnt var á síðasta 

aðalfundi en innleiðingu þess hefur seinkað vegna ýmissa ástæðna.  Stjórn KGSÍ hefur engu að síður 

haft áhuga á að koma tölvumálum sambandsins vel inn á 21. öldina og var það gert með uppfærslum á 

tölvukerfum Garðs. Vefurinn var uppfærður í öruggara samskiptakerfi úr HTTP í HTTPS. Munurinn 

er að í HTTP er mögulegt fyrir utanaðkomandi að sjá hvaða gögn fara á milli en það er ekki hægt í 

HTTPS.  Á hverju ári fjölgar vefsíðum mikið sem nota HTTPS.  Dæmi um vefi sem nota HTTPS: 

Bankar, Tímon, Wikipedia, YouTube, Vísindavefurinn ofl. Vefþjónar PHP, MySql ofl. voru líka 

uppfærðir í nýrri útgáfur sem eykur hraða og öryggi og bætir áframhaldandi þróunarmöguleika vefsins. 

Auk þess var hýsingin á vefnum færð úr því sem kallað er „shared“, þar sem margir vefir eru hýstir í 

sameiningu, í „deticated“, þar sem vefurinn er keyrður á einni sýndarvél. 

 

Kostnaður við rekstur kerfanna er aðallega fólginn í vinnulaunum tölvumanns KGRP sem hefur jöfnum 

höndum annast verkefni fyrir KGSÍ og KGRP undanfarinn rúman áratug. Á árinu var farið yfir 

samantekt á verkefnum tölvumannsins og dreginn saman sá tímafjöldi sem farið hefur í verkefni fyrir 

KGSÍ. Fram kom í þeirri samantekt að þróunin hefur verð sú að vinna fyrir KGSÍ hefur aukist jafnt og 

þétt og er orðin stór hluti af heild.  KGRP hafa ekki innheimt nema brot af því undanfarin ár og enn 

minna á fyrstu árum Garðs. Niðurstaðan var sú að KGRP innheimti fyrir árið 2015 50% af 

launakostnaði (laun+launat.gj.) við vinnu tölvumanns að viðbættu 30% álagi og eins árið 2016, þ.e. 

50% af launakostnaði + 30% álag vegna aðstöðu, s.s. tæki, húsnæði o.fl.   

9.   Kirkjugarðasamband Íslands og kirkjugarðaráð  

Samkvæmt lögum hefur kirkjugarðaráð yfirumsjón með kirkjugörðum landsins. Kirkjugarðaráð er 

jafnframt stjórn kirkjugarðasjóðs sem er jöfnunarsjóður fyrir kirkjugarða landsins. KGSÍ tilnefnir einn 

stjórnarmann í kirkjugarðaráð og hefur formaður stjórnar KGSÍ verið tilnefndur í stjórn ráðsins af 

KGSÍ undanfarin ár. Kirkjugarðaráð hefur gert samkomulag við stjórn KGSÍ til nokkurra ára um 

ýmislegt sem lýtur að málefnum kirkjugarða, s.s útdeilingu á framlagi ríkisins til kirkjugarða, rekstur 

á gardur.is, námskeið o.fl.  Þjónustusamningur er á milli KGSÍ og kirkjugarðaráðs sem felur í sér sex 

miljón króna framlag frá kirkjugarðasjóði á ári næstu árin.   

10.   Útgáfa Bautasteins - fagrits og fréttabréfs 

Bautasteinn (fagritið) kom út í maí 2015 (1. tölublað 20. árgangs). Hulda G. Geirsdóttir, blaðamaður, 

hefur séð um viðtöl og greinaskrif í blaðið undanfarin ár og Sigurjón Jónasson, fyrrv. rekstrarstjóri 

KGRP og jafnframt heiðursfélagi í KGSÍ hefur, ásamt því að vera í ritnefnd blaðsins, séð um 

auglýsingasölu, samskipti við prentsmiðju og útlit blaðsins ásamt öðrum ritnefndarmönnum.  

Blaðið flytur faglegar greinar af vettvangi kirkjugarðamála og fylgist með því sem er efst á baugi í 

útfara- og kirkjugarðamálum. Ekki er vafi á því að blaðið eykur hróður KGSÍ, margir hafa farið 

lofsamlegum orðum um blaðið og hælt smekklegu útliti þess og vönduðu efnisvali.  
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Auglýsingasala og sala blaðsins til stærri kirkjugarða hefur nokkurn veginn staðið undir kostnaði við 

útgáfuna. Á slóðinni: www.kgsi.is  má sjá Bautastein frá upphafi. Blaðið kemur út í 1.200 eintökum 

og er dreift um allt land til presta, sveitarstjóra, sóknarnefndarformanna, alþingismanna og fjölmargra 

annarra einstaklinga og fyrirtækja.  Stærstu kirkjugarðarnir styrkja útgáfuna með kaupum á blaðinu 

sem síðan er dreift á þjónustusvæði viðkomandi kirkjugarðs. 

Sigurjón tilkynnti eftir afmælisútgáfuna að hann vildi draga sig í hlé og Hulda hafði komið þeim 

skilaboðum til ritnefndar að hún mundi hætta með Sigurjóni. Hægt var að fá Sigurjón til að halda áfram 

í ritnefnd.  Sigurjóni og Huldu eru færðar bestu þakkir fyrir vel unnin störf.    

Gerður var samningur við almannatengslafyrirtækið Athygli sem mun taka að sér þau verkefni sem 

Sigurjón og Hulda höfðu og hefur fyrsta fréttabréfið og fyrsta fagritið í umsjón þess litið dagsins ljós 

og lofar sú samvinna góðu. 

 

12.  Margir lögðu hönd á plóginn 

Þeim fjölmörgu sem starfa innan málaflokksins víða um land eru færðar þakkir fyrir samstarfið á árinu 

2015. Margir lögðu hönd á plóginn og ber að þakka góðan liðsanda og samstarf að þeim þýðingarmiklu 

verkefnum sem KGSÍ er falið að sinna. Ljóst er að við þær fjárhagsaðstæður sem kirkjugarðar hafa 

búið við undanfarin ár reynir mikið á stjórn og starfsmenn kirkjugarða.   Bestu þakkir færir stjórn KGSÍ  

öllu þessu fólki. 

 

Reykjavík, 23. maí 2016. 

F.h. stjórnar, 

 

Þórsteinn Ragnarsson,  

formaður KGSÍ.  

                                                              

Hægt er að skoða fréttabréfin á slóðinni: www.kgsi.is. Ritnefndar-

fundir vegna Bautasteins hafa gjarnan verið haldnir í tengslum við 

stjórnarfundi áður en blaðið kemur út á vorin. 

11.  Erlend samskipti - NFKK 

KGSÍ á aðild að norrænu samtökunum NFKK (Nordisk forbund for 

kirkegårder og krematorier, sjá slóðina:  http://www.nfkk.eu/index.html 

og eiga formaður og varaformaður KGSÍ sæti í stjórn þess.  

 

http://www.kgsi.is/
http://www.kgsi.is/
http://www.nfkk.eu/index.html
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Aðalfundur KGSÍ 
 

haldinn 28. maí 2016 á Hótel Sigló 

 
Fundurinn hefst kl. 09:00 með venjubundnum aðalfundarstörfum og stendur til kl. 15:00. Fundarsalur: 
Sunnubrakki á Hótel Sigló. 
 
Dagskrá: 
 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 
2. Skýrsla formanns og stjórnar KGSÍ. 
3. Endurskoðaðir reikningar KGSÍ fyrir árið 2015 lagðir fram til umræðu og samþykktar. 
4. Kosning formanns KGSÍ.  
5. Kosning annarra stjórnarmanna. 
6. Kosning skoðunarmanna reikninga KGSÍ. 
7. Framkvæmdir við kirkjugarða á Tröllaskaga. Guðmundur Rafn Sigurðsson segir frá. 

Fyrirspurnir og umræður. 
8. Skýrsla um fjármál kirkjugarða o.fl. Jóhannes Finnur Halldórsson sérfræðingur í 

innanríkisráðuneyti og formaður ráðherranefndar, sem fjallaði um fjármál kirkjugarða og fleira, 
gerir grein fyrir vinnu nefndarinnar og niðurstöðum. Fyrirspurnir og umræður. 

9. Samkomulagið við ríkið. Er þörf á að breyta skiptingunni innbyrðis? Þarf að taka fleira með í 
reikninginn en gert hefur verið?  Framsöguerindi flytur Þórsteinn Ragnarsson. Fyrirspurnir og 
umræður. 
 
Matarhlé frá 12:00 til 13:00 

 
10. Rekstur og umhirða kirkjugarðs í meðalstóru og litlu sveitarfélagi.  Kristján Ólafsson frá 

Dalvík og Ingólfur Jóhannsson frá Uppsölum í Eyjafjarðarsveit flytja erindi. Fyrirspurnir og 
umræður. 

11. Erindi heimamanns.  Páll Helgason, fyrrv. kennari, hefur frjálst val.   
12. Önnur mál. 

 
Skoðunarferð um Siglufjörð.    

Eftir  fundinn fara fundarmenn og makar í skoðunarferð um Siglufjörð og um kvöldið, kl. 19:00, snæðir 
hópurinn saman kvöldverð í Rauðku og skemmtir sér saman í dansi og söng. 

Helstu tímasetningar í tengslum við aðalfundinn. 
 
Laugardagurinn 28. maí: 
 
09:00 – 12:00  ........... Aðalfundarstörf.    
12:00 – 13:00  ........... Hádegismatur.    
13:00 – 15:00  ........... Aðalfundarstörf. 
15:15 – 17:30  ........... Skoðunarferð um Siglufjörð.  Farið frá hótelinu kl. 15:30. 
19:00 – 24:00  ........... Hátíðarkvöldverður og skemmtun.   
 
Sunnudagurinn 29. maí:  
 
11:00  ......................... Kveðjustund í Siglufjarðarkirkju.   
 
F.h. stjórnar, 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ. 
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    Þríeykið: Þórsteinn, Smári og Guðmundur Rafn. 

Þessir ungu menn hafa lengi verið í stjórn 

KGSÍ.  Nú bregður svo við á þessum aðal-

fundi að Smári gefur ekki lengur kost á sér 

í stjórn og eru honum færðar bestu þakkir 

fyrir frábært samstarf sem ávallt hefur verið 

gott þó að verkefnin hafi oft á tíðum verið 

erfið og á brattann að sækja.  Megi honum 

vegna vel í forystu þess málaflokks sem 

hann nú helgar krafta sína. 
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Ársreikningur 2015 
 
  

 
        Björn Sveinsson og Helga Halldórsdóttir, starfsmenn KGSÍ. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Um bókhald og uppgjör reikninga 

KGSÍ sér Björn Sveinsson, skrifstofu-

stjóri KGRP. Helga Halldórsdóttir, 

gjaldkeri KGRP, sér um að greiða 

framlag ríkisins til presta og kirkju-

garða landsins og svara fyrirspurnum 

um þær greiðslur.  Ef einhverjar spurn-

ingar vakna sem tilheyra þessum verk-

þáttum er upplagt að spyrja þau.  



Kiinnunar6ritun 6h56s endursko6anda

Til sti6mar og hluthafa i Kitkiugatdasambandi lslands

Vid hofum kannad med!'lgjandi irsreikning Kirkjugardasambands Islands $dr irid 2(ti5. Arsreikningudnn hefur
ad geyma sklirslu stj6mat, rekstrareikning, efnahagsreikning, yltlit um sy6dsteymr, upplfsingar um mikilvegar
reiknings s kilaad ferdir og adrar sk1'ringar.

Abytg6 stiOrnar ,i irsreikningnum
Stj6m er riby:rg $'rir gerd og framsetningu irsreikningsins i samrami r.i6 log um irsreikninga. Stj6m er einnig iby'rg

$'rir pvi innra eftirliti sem naudsynlegt er vardandi gerd og framsetningu irsreiknings, pannig ad hann s6 in
verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi e6a mistaka.

Abyrg6 endurskodenda
Abyrg6 okkar felst i ilyktun okkar um 6mreikningrnn sem byggir 6 kdnnuninni. I(<innun okkar vat unnin i samremi
vid alpj6dlegan stadal ISRE 2400, sem flallar um krlnnun 6h6ds endurskodanda i irsreikningum. Samkvrmt
stadlinum eigum rid ad leggja fram ilyknrn um hvort eitthvad hafi komid fram sem bendir til annars en a6
irsreikningudnn geh glogga mynd i samremi ri6 kig um irsreikninga. Stadallinn gerir iafnframt krofu um ad vid

$lgium sidareglum.

Slik k<innun felur i s6r $'rirspumir, einkum til starfsmanna sem etu ibJ'rgir furit firirm6lum og reikningsskilum
f6lagsins {samt gteiningum i hinum j'msu lidum rcikningsskilanna og odrum kcinnunaradgerdum.

I(onnun felur ekki i s6r jafn vidtekar adgerdir og endr.rrskodun sem unnin er i samrami r,-id alpj6dlega
endurskodunatstadla og er pvi ekki vist ad vid fium vitneskju um oll mikilveg attidi sem gttu komid i lj6s vid
endursko6un. tsar af leidandi l6tum vid ilit um endurskodun ekki i li6s.

iilyktun
Vid k<innun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en ad ircreikningurinn gefi gl6gga mynd af afkomu
sambandsins i irinu, efnahag pess 31. desember 2015 og breytingu i handbaru f6 6 6rinu, i sammmi vid liig um
6tsreikninga.

K6pavogur, 23. mai 2O76.

helqittgehfl

ttil\$*"h,..tn
endurskodandi



Aritun skodunarmanna

Vid kjiimit sko<)unarmenn Kirk jugatr)asambands islands hofum vlufarid irsreikning fyrir irid 2015 og legl;jum
til a<) hann verrJi sampykktur.

Re1'kjavik, 23. mai 2016

Sveinn Valdimarsson



Slcfrsta stj6rnar

Kirkjugar0asamband islands cr samband kirkiugarda i islantli og stcndur viin) um fnglcga hagsmuni pcirra.

lLsrcikningur Kitkilprdesembands islantls $rdr irid 3ll5 cr gcr0ur i sammmi vi<) lci,g um irsreikningr og seuar
tcila ngsskilereglur.

Rcksuartckiur irins 1ll5 nimu samtals kr. 7.960-t08 <ry wru tekiur umFem gi6ld ef rclstri inins kr. 2.(133-659.
I feildrrcignir nimu kr. r.n9.539 ogadO f6 i inlok 20t 5 nem kr. 9.107.330.

Ait iliti fremkvcmderstj6mar Kirkjugan)a.sambands islnnrls komr fram i inreikningi pessum alhr upplFinga.
scm nauOsynlcgar cru til ad gliiggva sig i srii<)u sambandsins i irslo\ rekstrarirangri fusins og flirhapplcgri proun
i drinu.

Framkvrmdasti6m Kirkiqgardasambends islands sta0fcstir mct) undirdtun sinni irsrciknirqg sambrndsins ftir
tuidm15.

Rcykiavik, 23. mai 2t) I 6

I framkvsndastj6m

'-/lz'2n7,"a,-*
frorsteirm Ragnarsson

sd6merformrdur

5;-.-.'<-.f=--
SmAn S€urdssoil

stj6marmadur

/-; t) --'
(iudmundur Rafn@sirrn
sd6marma0ur



Rekstrarreikningur - almennur rekstur - Srsins 2015

Rekstrartekjur

F6lagsgjold og stytkit
Tekjur af Gtgifu starfserni

RekstrargJ6ld

Utgrifu- og &eiFrngatkos madut

Laun og tengd gi6ld

Annar rekstrarkostne6ur

Tekjur umfram gl6ld an fj{rmunatekna og fJirmagnsgialda

Fj6rmunatekjur

Fi6rmagnsgi6ld

Tekjur umfram gl6ld

7.960.108 7.667.085

Skfr. 2015 2014

6.400.200

1.266.885

6.982.200

977.908

7.571.126

1.457 .700

3.111.343

1.478.897

1.308.555

3.006.308

6.080.169 5.793.7ffi

1.879.939

195.117

(41.3eT

t.6 t J.JZJ

114.558

(q.246)

2.033.659 1..947 .637

Aanikning.rr Kitkjugrt)rsembands Islands6tid 15



Efnahagsreikningur 31. desember 201 5

Eignir

Fastafjiirmunlr

Eignarhlutar i In Memoriam ehf.

Skfr. 31.12.2015

r37.502

31.12.2011

r37.502

737.502 137.502

Veltufj6rmunlr
Vidskiotakrdfru

A6rar skammtimakr<ifur

7

7

7

12.000

109.807

9.0m.230

10.000

0

9.477.6UHandbart f6

9.142.037 9.427.684

Elgnir

Eigid f6 og skuldir

9.279.539 9.565.186

Eigid f6
Eigi6 f6

Eigi6 f6

9.107.330 7.073.67r

9.107.330 7.073.671

Skammtimaskuldlr

Kirkjugardar Reykj avikutpr6fastsdcma

A6mr skammtimaskuldir .............

Skuldir

Elgl6 f6 og skuldir

0

772.209

1.045.744

1.446.37r

r72.209 2.497.575

fi2.m9 2.497.575

9.279.539 9.565.186

Arsreikningut Kirl'iugdasambmd$ Islandc irid a)15



Yfirlit um sj66streymi 6rsins 2015

Skfr. 2015

7.879.939

2014

't.873.325

Rekstrarhreyfingar

Tekjur umfram gilld

Vettuf6 fr6 (tit) rekstri 6n vaxta og skatta

Adrar rekstrartengdar eignir ftrkkun) lekkun

Rekstrartengdar skuldir (lrkkun) hrkkun

Handbart fe fra (tit) rekstri 6n vaxta og skatta

Innborgadir vextir og ardur

Greiddir vextir

Handbert f6 fr6 (til) rekstri

(l.akkun) hrklrun handbrers \i^r ..........................

llandbart f6 i upphaFr irs

Handbrrt f6 i lok irs

1.879.939

011.804
(2.31e.306)

1.873.325

1.355.032

1.923.447

(ss 1.174)

195.777

(41.3e7)

5.151.804

11,+.558

(40.246)

(397.4s4) 5.226.1,16

(397.4s4)

9.417 .681

5.226.'11,6

4.197.568

9.020.230 9.477.6U

,\rsrcikn;ngur KirtjugarrlNrmbmds ishnds iria 201s



Skfringar

1 , Starfsemi

Kirkjugardasamband islands er samband kirkjugarda i islandi sem stendur vtird um frglcga hagsmuni peirta.

2. Reikningsskilaadferdir

Grundvijllur reikningsskilanna

Arsreikningut Kirkjugardasambrnds islands $rir ind 2015 er gerdur i samrumi vid ldg um irsreikninga og settar
reilningsskilareglur. Arsreikningurinn blggrr d kostnadarverdsreikntng..krlLrm. .irsreiknrngunnn er gerdur i islenskum
krtinum.

Eftirfarandi er samantekt i helstu reikningsskilaadferdum sambandsins.

-\lmenn stefna sambandsios er ad takmarka gjaldeyris og vaxta6hrtru. llngir framvikdr gialder.risskiptasamningar, valr6ttir
eda afleidusamningat eru vid lydi hjri samlxndinu.

Tekjur eru frrdat fcgar til peitte hefut vcrid unnid i samr.tmi vid kig og settat reikningsskilareglur. Salan er skrdd pegar vara
eda bi6nusta cr a{hent og ergnar6ttur hefur farst til kaupanda. 'l'ekjut sambandsins koma ad mestu le,vti frf Kirkjugardasj6di.

Fjarmagnsli6ir

|axtatekjur eru ferdar $,'rtr vidkomandi timabil i samrcmi vid vide4;andi h6fudst6l og vaxtapt6sentu. -\llur
f]irmagnskostn,ri)ur er frrdur i rehsttarrcikling i pvi timabili sem hann fellur til.

0tistandandi tekjur

Utistandandi tekiur em fitrdar i nafnverdi.

Vi6skiptaskuldir

Vidskiptaskuldir eru frtdat i nafnverdi a0 teknu tilliti til genglsmunat.

3. Launam5l

2o't5 2014

Laun ..........,...., 1.239.824

216.431,

1.109.450
't 

97 .7 65l,aunatengd gjrild

.\drar laxtatckjur

1.156.255 1.301.215

4. Fj6rmunatekjur

Yaxtatekjur af l>ankareikningum

2015 2014

17 6.'145

18.9'72

100.788

13. i-10

\rvciknnilur K,rljuprrD,rs,rmbands ishnds ir 2l)15

195.1l7 114.558



Skfringar

5. Fj6rmagnsgjdld

Fj6rmagnstekjuskatrur .........................

2074

(32.203) (20.14e)

(e.194) (19.468)

(47.39V (40.246)

Fignethlutur Kirkjugat6esambands Islands i In S{emoriam ehf. er ad nafnvetdi kr.

Onnur vaxtagdld

6. Eignarhlutar i f6liigum

In lvternodam ehf. var stohad fuid 2000.

2.000.000 eo er b6Lferdv 6tu. 737.5O2.

In trfemoriam ehf.

7, Aorar peningalegar eignir

Vi6skiptakriifut

Innlendar vidskiptakliifu r

Adrat s|.^rnrrrtIo.l<t6fui

KGSI ( framlag til kirkiugarda )
U tistandandi vsk.

Handb€rt f6

Handbcrt f6 samanstendur af 6bundnum bankainnstedum.

8. Eigi6 f6

Hlutdeild Nafnverd B<ikfett vetd

tw, 2.000.000 131.502

r37.502

31.12.2015 3r.12.2014

10.000

't2.ooo 10.000

31.12.2015 31.12.2014

s5.915

53.892

0

0

109.807

Eigid f6 1.1.2015

Samtals

eigid f6

7.073.671

2.033.659Tekjut umftam gjcild 6rsins

EEt6 fe 3r.12.2015

lcsrcikningur Kitklugrdr"ixmbmd$ lslxnds ift) Z)15

9.107.330



Skfringar

9. Adrar peningalegar skuldir

{ )grri.ltl i.rurr og laurr,rttrrgd gi, 'l.l
Ogreiddir r'msir reikningar

-J1.1-2.2()15 I L 12.2{r1l

60.611

I I 1.538

1,r.033

1.3r2.331i

172.209 1..1,16.311

\-r. rtr",, .r ( r^r.,. .r.r... r l..,rrJ.i.trr..i..,n.r'r,tr t0



Sundurli6anir

2015 2014

F6lagsgjiitd og styrkir

Skrining itarefnis

frrdslumil og urgifa Bautasterns......

Rekstrarstyrkur ftd Kirkjugar6asj66t

Utseld bi6nusta vcgna gardur.is

Tekjur af rltg5f ustarfsemi

59.000

303.200

6.500.000

120.000

97.000

303.200

6.000.000

0

6.982.200 6.400.200

-\uglj'singatekjur 977.908 1.266.885

917.908 1.266.885

Utgefu- og dreifingarkostna6ur

Profarkalestur og honnun

Burdargj<ild,

61,0.525

631.631

200.011

68.956

667.916

611.250

45.000

709.94'l

47.190

Annar ritg,ifukostnadur

Pdkkunarkostnadur

1.511.126 L418.897

Laun og launatengd gjiild

.\ksturskostnaAur

Vinnulaun 1,.1,29.856

109.968

101_468

114.963

1.445

1.028.7 t4
80.'736

92.224

105.541

1.340

'l rygfngagjald
Lifcydssj6dur

Annar kostna6ur

,\dalfundarkostnatlut

Adir sj6dir

Auglj'singar

1.457.100 1.30lt.555

Sqomarfundakosmadur

1.125.912

245.950

11.560

389.0'74

78.668

573.047

83.7'75

122.2't0

457.345

17.772

152.100

187.180

2.955

448.270

144.703

413.499

83.775

116.000
't.370.322

26.901

Fra:dslufundit

NIiKK kosmadur

Pappir, prenrun og ritfiing
B6khaldsvinna, reikningagetd o.fl .

Ferdakostnadui

Kostnadur vcgna gardur.is

Annar kostnadur
3.006.308

\$rcihninsur Kirkiugtrn:Nxmbrnds Islands :ind z)ls

3.1 I LJ4l

t1



In Memoriam ehf
Arsreikningur

2015

An endurskodunar eda kiinnunar

In Memoriam ehf
Vesturhli6 8

105 Reykjavik

kt.451200-2750



In Memoriam ehf
Arsreikningur

2015

An endurskodunar eda kiinnunar

Ehisyfirlit
Fagleg a6sto6 vi6 get6 6rsreiknings

Shjrsla sti6mar

ReksEareikningut
Efnahagsteikningur

Yfrlit um sj66steymi

Shriringar



Fagteg a6stod vid gerd 6rsreiknings

Til sti6mar og hluthafr I In Menoriam ehf.

Vid hofum veitt faglega adstod vid gerd irsreiknings arstns 2015 f1ufu $'rirtekid Deloitte ehf. bygt ri peim
uppllisingum sem stj6mendur f6lagsins hafa lagt fram. Arsreikningurinn hefirr ad geyma s$orslu stj6mar,
rekstrarrcikning efnahagsreikning, sj6dsteymi og skyringar.

Vid hrifum skipulagt og hagad vinnu okkar i samremi vid vi6 alpj6dlegn stadal, ISRS 4410, sem lallar um faglega

adstod vid gerd inreiknings.

Vi6 hofum notad faglega pekkingu okkar i svidi rcikningsskila og irsreikningagerdar ad pvi markmidi ad adstoda

fi,rirtekid vid ad leggja ftam irsreikning i samrcmi vid log um inteikninga. Vid hofum f'lgt !,rirmelum sidareglna,
pat d medal grundvallarreglunum um heilindi, hludegni og faglega haFni og vatkimi.

Itbyrgd stj6rnar ri 6tsreikningnum
Atrt"ikni"gtrt og per uppllisingat sem koma fram i honum eru 6 ibyrgd stj6mar. A-tsreikningurinn er byggdur 6

b6khaldr f6lagsins og o6rum upplj'singum stj6rnenda f6lagsins.

Far sem fagleg adstod vid gerd irsreiknings er ekki stadfestingarverkefni er pess ekki krahst af okkur a6 stadfesta
n{kvrmni eda heild peirra upplysinga sem stj6rnendur hafa lagt fram. Far af leidandi veitum vid hvorki rilit bygt i
endurskodun n6 ilyknrn b1'ggda i konnun um hvort irsreikningurinn s6 getdut i samremi vi6 ltig um 6rsteikninga.

K6pavogur, 23. mai 2016



Skfrsla stj5rnar

Arsteikningur In Memorian ehf q/dr ilnd m15 er ger6ut i samrerni vid kig um irsreikninga og settar
reikningsskilateglut

Enginn tekstur var 6 6rinu 2015, Hagnadur 6rsins nam l<t.762 og er lagt til a6 hann vet6i fetdut til hkkunat i
6jofnu6u tapi f6lagsins.

Stj6m f6lagsins sta6festit me6 undirdnrn sinni drcreikning f6lagsins Snir 6d6 2015.

Reykfavik, 23. lr;.zim$

i stj6rn



Rekstrarreikningur 6rsins 201 5

Skir. 20112015

Rekstrarhagnadur 00

876Fiirmunatekjut

Fjimagnsgjrild ..............

Hagnadur 6rslng

(114)

762

(6)

26

* Otvarpsglald er gteitt af eigendum f6lagsins.

Anreikninzut ln Memori.m ehf. irid 201 5



Efnahagsreikningur 31. desember 201 5

Skir. 31.12.2015 31.12.2014

VeltufjArmunir

Handbrett f6 1.529 3.7 67

Eignir

Eigid f6 og skuldir

Eigid f6

4.529 3.767

2.000.000

(r.995.471)

2.000.000

(1.996.233)

4.529 3.767

Skuldir

Eigid f6 og skuldir 4.529 3.767

Hlutaf6

Figid f6

Eigia f6

indkningur In Nlcmoriam chf. iri<) a)15



Yfirtit um sj66streymi 6rsins 2015

Skfr. 2015 2014
Rekstrarh reyfingar

Reksttarhasna6ur ,

Vettuf6 fril rekstri iin vaxta og skatta

Adrar rekstrartengar eignir ftekkun) hkkun
Reks tanengdar skuldir hakkun (akkun)

Handbart f6 fra rekstri an vaxta og skatta

Innborgadir vextir og ardur ................

Greiddir vextir.....

Handbart f6 fre rekstri

Hekkun handbers \it, ..................

Handbert f6 i upphaFr irs

Handbat f6 i lok irs

0

U

0

0

0

0

0

876

(114)

0

(6)

762

762

3.767

26

3.741

4.529 3.767

,\r"rcikningut In i\{emoriarn chf. iri.) 2015



Skiringar

1. Reikningsskilaa6ferdir

Reikningsski laadf erdir

Srsreikningurinn er i samrami vid liig um isteikninga og settar reikningsskilardur. \'id ger6 {rsteikningsins er i iillum
meginatri6um $'lgt siimu rcikningsskilaadferdum og i $rra dri. Atsreikningufira et gerdur eftir kosmadarver6sadferd.

Adrar rcikningsskilaadferdir sem snerta einstitk efnisatddi irsreilningsins eru tilgreindar i skfringum h6r i eftir.

2. Fj5rmunatekjur

2015 2014

Yaxtatekiur af bankareikningum

.\arai vaxtatek,ur

3. Fjiirmagns$iild

2014

0

24

852

876

F jirmagnstek juskattur (4)

(110)

(6)

0Onnur vaxtagi<ild

Hagnadur irsrns

(114) (6)

2015 2011

4. Eigi6 f6 (neikvett)

Eigid fe 1.1.2015 (neikvrtt) (1.996.233)

162

(1, .ee6.25e)

26

Eigrd f6 31.12.2015 (neikvctt) (1.995.471\ (1.996.233)

Asreikninpgt In Ntcmoriam chf' ir;d 1ll5


